
 

ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE

L’AJUNTAMENT D'ANGLÈS

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ

Núm.: 07/2015 
Caràcter: Ple extraordinari del Cartipàs
Data: 23 de juny de 2015
Horari: de 18:00 a 18:30 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial 

ASSISTENTS

Àstrid Desset Desset, presidenta
Antoni Franco Caballé, regidor
David Bohigas Vilalta, regidor
Marta Triadó Margarit, regidora
Josep Casadellà Turon, regidor
Jordi Pibernat Casas, regidor
Cristina Ribas Duran, regidora
Sergi Riera Sau, regidor
Pere Espinet Coll, regidor
Esteve Callís Prat, regidor
Antoni Simon González, regidor
Anna Carrillo Oriol, regidora
Montserrat Garriga Gimbernat, regidora

Sandra Pinos Martínez, secretària
Leonor Martínez Lacambra, interventora

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

A la sala de sessions de la casa consistorial, es reuneix el Ple de l’Ajuntament d'Anglès en sessió
extraordinària i en primera convocatòria a les 18:00 hores del 23 de juny de 2015. Constatada
l'existència del quòrum necessari  per a la seva vàlida constitució, l’alcalde obre la sessió i  es
passen a tractar els assumptes inclosos a l’ordre del dia.

1. ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS ORDINÀRIES DEL PLE

La secretària llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a continuació:

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015,
és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de la corporació, d’acord amb el
que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 98.a)
del Text refós de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya,  aprovat pel Decret legislatiu
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2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió ordinària com a mínim cada mes en els
ajuntaments de municipis  de més 20.000 habitants i  en les  diputacions provincials;  cada dos
mesos, en els ajuntaments de municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres
mesos en els ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Celebrar sessió ordinària l’últim DIMARTS de cada dos mesos dels mesos parells, a les
20 hores. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, les sessions corresponents a
agost i desembre podran celebrar-se el primer dimarts del mes següent. En cas que algun dia en
què  s’hagi  de  celebrar  sessió  sigui  inhàbil,  aquesta  tindrà  lloc  el  següent  dimarts  hàbil,  a  la
mateixa hora.

SEGON.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació”.

VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents. 

2. COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS 

La secretària llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a continuació:

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015,
és necessari determinar la composició de les Comissions Informatives, ja que es tracta d’òrgans
d’existència preceptiva en els ajuntaments de municipis de més de 5.000 habitants, d’acord amb el
que preveuen els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 60.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Vist el que disposen els articles 58.3 i 60.3 i 5 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.

Vist l'article 8 de l'annex 1r del  Reglament Orgànic Municipal que estableix que els acords es
prendran per majoria ponderada dels vots dels assistents. 

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER. La comissió informativa permanent estarà integrades pels membres següents:

- Presidència: 
Sra. Àstrid Desset Desset
    Suplent: Sr. Antoni Franco Caballé 

- Vocals: 

 1 membre representants del grup polític municipal PAU:
Titular: Pere Espinet Coll
Suplent: Esteve Callís Prat 
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 1 membre representant del grup polític municipal Anglès 2015-AM:
Titular: Josep Casadellà Turon
Suplent: Jordi Pibernat Casas

 1 membre representant del grup polític municipal CUP:
 Sergi Riera Sau

- Secretària: la secretària de la corporació o funcionari en qui delegui. 

SEGON.- Establir que les comissions informatives permanents celebrin sessió ordinària cada dos
mesos, el dijous anterior a la celebració del ple ordinari, a les 20.00 hores.

TERCER.- Comunicar aquest acord als grups polítics municipals”.

VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents. 

3.COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

La secretària llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a continuació:

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015,
és necessari determinar la composició de la comissió especial de comptes, ja que es tracta d’un
òrgan d’existència  obligatòria  en tots  els  municipis,  d’acord amb el  que preveuen els  articles
20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril,  i  127.1 del Reglament d’organització, funcionament i  règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Vist  el  que disposen els  articles  58.3  del  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim local  de
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà integrada
pels membres següents:

- Presidència: 
- Sr. David Bohigas Vilalta

Suplent: Àstrid Desset Desset

- Vocals: 

 1 membre representants del grup polític municipal PAU:
Titular: Esteve Callís Prat
Suplent: Pere Espinet Coll

 1 membre representant del grup polític municipal Anglès 2015-AM:
Titular: Jordi Pibernat Casas
Suplent: Josep Casadellà Turon
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 1 membre representant del grup polític municipal CUP:  Sergi Riera Sau

Secretària: la secretària de la corporació o funcionari en qui delegui.

- Secretària: la secretària de la corporació o funcionari en qui delegui. 

SEGON.- Comunicar aquest acord als grups polítics municipals.

VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents. 

4.NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS COL·LEGIATS
QUE SÓN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE

La secretària llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a continuació:

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015,
és necessari nomenar els representants de la corporació en els òrgans col·legiats que són de la
competència del  Ple,  d’acord  amb el  que disposa l’article  38.c)  del  Reglament  d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Nomenar en relació als organismes que es detallen, els representants que es detallen a
continuació:

ORGANISME CÀRREC REPRESENTANT

Serveis  Territorials
d'Ensenyament

Comissió  de  Garanties
d'admissió  primària
-Comissió Escolar

 Jordi Pibernat Casas

Centre de Dia Molí de Cuc Consell de participació Titular:  Marta  Triadó
Margarit
Suplent:  Cristina  Ribas
Duran

Consorci Alba-Ter Membre  de  l'Assemblea
General

Titular:  Josep  Casadellà
Turon
Suplent:  Antoni  Franco
Caballé

Fons Català  de Cooperació
al Desenvolupament

Interlocutor  cooperació  al
desenvolupament

Jordi Pibernat Casas

Consorci  Vies  Verdes  de
Girona

Representant al consorci Josep Casadella Turon
Suplent: Antoni Franco 
Caballé

Departament  Governació  -
Administració Local

Comissió municipal de 
delimitació: Comissió 
Cadastre

Alcaldessa:  Àstrid  Desset
Desset
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Alcalde, 
dos regidors, 
un tècnic i 
secretari de la corporació.

Regidors:  Josep  Casadellà
Turon  -  Antoni  Franco
Caballé

Tècnic:  Joaquim  Ginesta
Rey  

Secretària:   Sandra  Pinos
Martínez

Consorci Ter-Brugent Representant Tiular:Àstrid Desset Desset
Suplent: Antoni Franco 
Caballé

Associació de Turisme de la 
Selva

Representant Cristina Ribas Duran

Federació de municipis de 
Catalunya

Representant David Bohigas Vilalta

Associació Catalana de 
Municipis

Representant David Bohigas Vilalta

Consorci Mediambiental 
de la Selva

Representant Josep Casadellà Turon

CILMA Consell iniciatives 
locals Medi Ambient

Representant Josep Casadellà Turon

LOCALRET Representant Titular:Àstrid Desset Desset
Suplent: Jordi Pibernat 
Casas

SEGON.- Notificar aquest acord als regidors nomenats.

TERCER.- Comunicar aquest acord als òrgans esmentats”.

VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents. 

5. CREACIÓ CONSELL DE GOVERN. 

Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015,
correspon al ple de la corporació la creació d’òrgans complementaris.

Vist l'article 49 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:

PRIMER .- Crear l’òrgan complementari anomenat Consell de Govern, d’acord amb el que disposa
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l’art. 49 del Decret legislatiu 2/2003, amb la següent configuració jurídica:

Aquest òrgan respon al principi d’eficàcia organitzativa i té per objecte informar i  coordinar els
assumptes que han de ser sotmesos a la junta de govern local,  podent participar,  si  s’escau,
personal  tècnic  intern  o  extern  per  l’assessorament  que  correspongui.  D’aquesta  manera
s’aconsegueix que la junta de govern sigui un òrgan més eficaç i expeditiu en la resolució de
propostes d’acord.

La Secretaria d’aquest òrgan correspon al secretari de la corporació  o persona en qui delegui,
que aixecarà de les corresponents sessions.

SEGON.- La composició d’aquest òrgan complementari és la següent:

a.La presidència correspondrà al president de la corporació o persona en qui delegui.
b.Formaran part com a membres permanents els regidors de l’equip de govern (integrants dels
grups municipals de CIU i Anglès2015 AM) que no formen part de la Junta de Govern Local.
De  les  seves  reunions  i  deliberacions  podran  participar  personal  intern  de  la  corporació  o
assessors externs, si s’escau.
c.En quant al règim de deliberació, votació i desenvolupament de la sessió s’estarà al que disposa
el ROF en relació a les comissions informatives.
d.Les seves decisions en cap cas tindran caràcter resolutori, sinó únicament de caràcter informatiu
o consultiu.

TERCER.- Pel què fa al règim d’indemnitzacions en concepte d’assistències per la concurrència
efectiva a les sessions, es meritarà pel concepte establert a la base 48 de les Bases d'Execució
del Pressupost «comissions preparatòries juntes de govern».

QUART.- Establir l'horari i les dates de les sessions ordinàries del Consell de Govern el 1r i el 3r

dijous de cada mes a les 19.00 h.
Es faculta a l’alcalde de la corporació a modificar el règim de sessions de la manera que es cregui
adient.

CINQUÈ.- Notificar el present acord als membres d'aquest ens. 

VOTACIONS:
Sense que hi hagi intervencions, es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per
unanimitat dels presents. 

6.  ESTABLIMENT  DEL  RÈGIM  DE  DEDICACIONS,  RETRIBUCIONS,  ASSISTÈNCIES  I
INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ, I ASSIGNACIÓ DE LA DOTACIÓ
ECONÒMICA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

La secretària llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a continuació:

“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les eleccions
locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 24 de maig de 2015,
és necessari  establir  el  règim de dedicacions,  retribucions, assistències i  indemnitzacions dels
membres de la corporació, així com la dotació econòmica dels grups polítics municipals.

Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del Reglament d’organització, funcionament
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i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:

PRIMER.- Establir que la Sra. Àstrid Desset Desset, alcaldessa de la corporació, exerceixi el seu
càrrec amb dedicació parcial,  amb una dedicació del  33% i  unes retribucions de 860 € bruts
mensuals en dotze pagues.
Se  supedita  el  present  acord  a  l'entrada  en  vigor  definitiva  de  la  modificació  pressupostària
número 10/2015 que s'aprovarà inicialment en aquesta mateixa sessió. 
Fins que no entri en vigor aquesta resolució, l'alcaldessa de la corporació cobrarà en concepte
d'indemnitzacions per la concurrència efectiva a les sessions de les quals n'és membre. 

SEGON.- La resta de membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni dedicació
parcial  pel  què  fa  al  règim d’indemnitzacions  en  concepte  d’assistències  per  la  concurrència
efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació de què formin part se seguirà allò
aprovat a l'article 48 de les Bases d'Execució del Pressupost, en tot allò que no entri en conflicte
amb el present acord. 

TERCER.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació.

QUART.-  Publicar  aquest  acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  província  i  al  tauler  d’anuncis  de  la
corporació”.

VOTACIONS:
Pren la paraula el Sr. Pere Espinet per diu que voten a favor perquè se segueix la mateixa línia de
fa 4 anys. 
A continuació, pren la paraula el Sr. Sergi Riera per dir que no voten a favor, perquè no estan
d'acord amb la dotació als grups polítics municipals, que no s'ha votat. 

A FAVOR: CIU-ANGLÈS2015AM- PAU (12)
ABSTENCIONS: 0 
EN CONTRA: CUP (1)

7.CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS
DE MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

D’acord amb el que disposen els articles 23.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local;  54.1 del Text  refós de la  Llei  municipal  i  de règim local  de Catalunya,
aprovat  pel  Decret  legislatiu  2/2003,  de 28 d'abril,  i  52.4 i  46.1 del  Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcalde dóna compte al Ple del Decret de 19 de juny de 2015, pel qual es nomenen
membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

Sra. Àstrid Desset Desset, presidenta
Sr.Josep Casadellà Turon, 1r tinent d'alcalde
Sr. Jordi Pibernat Casas, 2n tinent d'alcalde 
Sr. Antoni Franco Caballé, 3r tinent d'alcalde

El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada.
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8.CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE NOMENAMENTS
DE TINENTS D’ALCALDE

D’acord  amb el  que disposa l’article  46.1 del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde
dóna compte al Ple del Decret de 19 de juny, pel qual es nomenen tinents d’alcalde els regidors
membres de la Junta de Govern Local que tot seguit es relacionen:

- Primer tinent d’alcalde: Sr. Josep Casadellà Turon
- Segon tinent d’alcalde: Sr. Jordi Pibernat Casas
- Tercer tinent d’alcalde: Sr. Antoni Franco Caballé

El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada.

9. CONEIXEMENT DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

D’acord  amb el  que disposa l’article  44.4 del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde
dóna compte al Ple del Decret de 19 de juny, 

PRIMER.- Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions següents:

TITULAR
DE LA

COMPETÈ
NCIA

ÒRGAN EN
QUI ES

DELEGA
ATRIBUCIÓ DELEGADA ART.

Alcaldia Junta de
Govern
Local

Disposar  i  aprovació  de  despeses  per
sobre de 2.000,00 euros i fins al límit de la
seva competència.

Aprovació del compte de recaptació.
21.1.f)
LRBRL

Alcaldia Junta de
Govern Local

Aprovació  de  l'oferta  d'ocupació  d'acord
amb el pressupost i la plantilla aprovats pel
Ple, aprovar les bases de les proves per la
selecció del  personal  i  pels concursos de
provisió  de  llocs  de  treball  i  distribuir  les
retribucions  que  no  siguin  fixes  i
periòdiques. 

21.1.g)
LRBRL

Alcaldia Junta de
Govern Local

Sancionar les faltes de desobediència a la
seva  autoritat  o  per  infracció  de  les
ordenances  municipals,  exceptuant  els
casos  en  què  aquesta  facultat  estigui
atribuïda a altres òrgans (sempre que no
comportin  separació  del  servei  dels

21.1 n)
LRBRL
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funcionaris  i  acomiadament  del  personal
laboral).

Alcaldia
Junta de

Govern Local

Aprovar els instruments de planejament de
desenvolupament del planejament general
quan no estigui expressament atribuïda al
Ple  la  competència,  així  com  la  dels
instruments  de  gestió  urbanística  i  dels
projectes d’urbanització.

21.1.j)
LRBRL

Alcaldia Junta de
Govern Local

L’aprovació  dels  projectes  d’obres  i  de
serveis  quan  sigui  competent  per  a  la
contractació o concessió i estigui previst en
el pressupost.

21.1.o)
LRBRL

Alcaldia Junta de
Govern Local

Les  competències  com  a  òrgan  de
contractació  respecte  dels  contractes
d'obres, de subministrament, de serveis, de
gestió  de  serveis  públics,  els  contractes
administratius  especials,  i  els  contractes
privats quan el seu import sigui superior als
2001 euros i no superi el 10 per cent dels
recursos  ordinaris  del  pressupost  ni,  en
qualsevol  cas,  la  quantia  de  sis  milions
d'euros, inclosos els de caràcter plurianual
quan  la  seva  durada  no  sigui  superior  a
quatre anys, sempre que l'import acumulat
de totes les seves anualitats no superi ni el
percentatge  indicat,  referit  als  recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici,
ni la quantia assenyalada.

DA 2a LCSP

Alcaldia Junta de
Govern Local

L’adquisició  de  béns  i  drets  quan  el  seu
valor superi els 15000 euros i fins el 10 per
100 dels recursos ordinaris del pressupost
ni els 6.000.000 €, així com l’alienació del
patrimoni que no superi el percentatge ni la
quantia indicats en els supòsits següents:

Béns immobles, sempre que estigui previst
en el pressupost.

Béns mobles,  tret  dels  declarats  de valor
històric o artístic,  l’alienació dels quals no
es trobi prevista en el pressupost. 

DA 2a LCSP

Alcaldia Junta de
Govern Local

Atorgar  llicències,  tret  que  les  lleis
sectorials  ho  atribueixin  expressament  al
Ple o a la Junta de Govern Local. 

21.1.q)
LRBRL

Alcaldia Junta de
Govern Local

Canvis ordenament de trànsit 21.1.r)
LRBRL

Alcaldia Junta de
Govern Local

Concessions administratives cementiri 21.1.r)
LRBRL

Alcaldia Junta de Aprovació renovació padronal 21.1.r)
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Govern Local LRBRL

SEGON.-  Establir l'horari i les dates de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, el 1 r i
3r dijous de cada mes a les 19:30 hores. 

TERCER.- Donar compte d'aqeusta Resolució al Ple en la propera sessió que es dugui a terme. 

QUART.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, sens perjudici
que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l'endemà de la seva aprovació. 

CINQUÈ.- Comunicar aquesta resolució als regidors membres d'aquest órgan. 

El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada.

10.CONEIXEMENT DE LES DELEGACIONS DE L’ALCALDIA ALS REGIDORS

D’acord  amb el  que disposa l’article  44.4 del  Reglament  d’organització,  funcionament  i  règim
jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcalde
dóna compte al Ple del Decret de 19 de juny de 2015, pel qual es deleguen als regidors següents
les atribucions que s’indiquen a continuació:

Primer.- Conferir als regidors que es detallen les següents delegacions:

1r. Efectuar a favor del senyor Josep Casadellà Turon, membre de la Junta de Govern Local i
primer tinent d’alcalde, una delegació genèrica de les àrees següents:
- Cultura/ Festes
- Policia/ Seguretat
- Medi Ambient
2n. Efectuar a favor del senyor Jordi Pibernat Casas, membre de la Junta de Govern Local i segon
tinent d’alcalde, una delegació genèrica de les àrees següents:
- Educació/Formació
- Comunicació/Difusió
- Joventut
- Participació ciutadana/ regidor virtual

3r. Efectuar a favor del senyor Antoni Franco Caballé, membre de la Junta de Govern Local i tercer
tinent d’alcalde, una delegació genèrica de les àrees següents:
- Esports
- Lleure
- Obres públiques
- Urbanisme

4rt.  Efectuar  a  favor  del  senyor  David  Bohigas  Vilalta,  una  delegació  genèrica  de  les  àrees
següents:
- Hisenda/Economia
- Patrimoni

5è. Efectuar a favor de la senyora Marta Triadó Margarit, una delegació genèrica de les àrees
següents:
- Benestar social
- Sanitat/ Salut
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6è.- Efectuar a favor de la senyora Cristina Ribas Duran, una delegació genèrica de les àrees
següents:
- Promoció econòmica i turística
- Fires

Segon.- Aquestes delegacions comprenen les facultats de direcció interna; la gestió, l´ impuls i la
coordinació dels serveis i activitats, així com presentar propostes per a la seva resolució pel Ple o
la Junta de Govern local. La facultat de resoldre actes administratius que afectin a tercers serà
competència de l'alcaldia o dels òrgans col·legiats, en atenció a qui ostenti la competència per la
matèria en concret. 

Tercer.- L'Alcaldia-Presidència es reserva : 

- Personal
- Governació
- Noves Tecnologies – Transparència 

Quart.- La totalitat de les delegacions compreses en aquest decret tindran efecte des de la data de la
seva expedició, prèvia acceptació per part dels interessats i sense perjudici de la seva publicació al
BOP, al tauler d'anuncis.
 
Cinquè- Donar compte d´aquest Decret a la propera sessió plenària

11.CONEIXEMENT DE LA CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals,  aprovat  pel  Reial  decret  2568/1986,  de 28 de novembre,  l’alcalde dóna
compte  al  Ple  de  la  constitució  dels  següents  grups  polítics  municipals,  així  com  dels  seus
integrants i portaveus:

- Grup polític  municipal  de CIU integrat  pels  Srs.  Àstrid  Victòria  Desset  Desset,  Antonio
Franco Caballé, David Bohigas Vilalta i Marta Triadó Margarit. 

Actuarà com a portaveu la Sra. Àstrid Victòria Desset Desset i com a portaveu suplent primer
el Sr. Antonio Franco Caballé i segon suplent el Sr. David Bohigas Vilalta. 

- Grup polític municipal de PAU d'Anglès, integrat pels Srs. Pere Espinet Coll, Estve Calís
Prat, Anna Carrillo Oriol, Antoni Simon González i Montserrat Garriga Gimbernat.

 Actuarà com a portaveu el Sr. Pere Espinet Coll i com a portaveu suplent el Sr. Esteve Callís
Prats.

- Grup polític municipal d'Anglès 2015 AM, integrat pels Srs. Josep Casadellà Turon, Jordi
Pibernat Casas i Cristina Ribas Duran. 

 Actuarà com a portaveu Sr.  i com a portaveu suplent el Sr. Jordi Pibernat Casas.
- Grup polític municipal de la CUP integrat pel Sr. Sergi Riera Sau, el qual farà de portaveu

del mateix. 

El Ple es dóna per assabentat de la constitució dels grups polítics municipals, així com dels seus
integrants i portaveus.
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12. EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 10/2015, PER  CRÈDIT 
EXTRAORDINARI
 

Vist l’expedient de modificació de crèdit número 10/2015 per crèdit extraordinari,

Atès que es produeix una modificació en les retribucions d’un membre de l’equip de govern

Atès que cal dotar el capítol 1 dels recursos suficients.

Atès que en  l’article 177 del Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals s’estableix la possibilitat de dur a terme expedients
de modificació  per crèdit extraordinari

Vist l’informe favorable de la Intervenció emès en data 18 de juny d’enguany,
 
Vist  que l’Art.52.2 f) i114.1del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril , pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i  de règim local de Catalunya estableix que l’aprovació de la modificació del
pressupost és competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple, es proposa l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Aprovar la següent modificació pressupostària del pressupost 2015 per crèdit extraordinari
número  10/2015:

CRÈDIT EXTRAORDINARI:

Codi Partida Explicació de la Partida
Modificació

DESPESES

912 10000 Retribucions bàsiques òrgans de govern 4.300,00

912 16000 Seguretat Social òrgans de govern 1.400,00

TOTAL 5.700,00

912 23300 Indemnitzacions càrrecs electes - 5.700,00

TOTAL - 5.700,00

SEGON.- Exposar l’acord de la modificació  anterior pel termini de quinze dies a la Intervenció
municipal de l’Ajuntament, mitjançant un edicte al BOP i als taulers d'anuncis de la corporació a
l’efecte d'examen i possibles reclamacions dels interessats. Aquest acord es considerarà definitiu
si no s’hi presenten reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals."

VOTACIONS:
El Sr. Espinet diu que és normal la modificació i que hi votaran a favor. 
Sense més intervencions es passa a votació la qual queda aprovada per unanimitat dels presents.

13.PRÒRROGA  ACORD  ECONÒMIC  EXEMPCIÓ  TAXES  MATRICULACIÓ  PISCINA
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MUNICIPAL 

Vistos els acords del Plenari de data 1 de juliol i 16 de desembre de 2014, pel qual s'acorda per
unanimitat dels assistents aprovar una exempció de cobrament de la taxa de matriculació a la
piscina municipal i la seva pròrroga amb la finalitat de fomentar un augment del número d'usuaris
de la mtexia, a la vista i consciència de la situació econòmica de molts ciutadans del municipi i els
beneficis de la pràctica de l'esport. 

Per tot això es proposa als membres del Ple l'adopció del present acord:

PRIMER.- Establir una ampliació de 6 mesos de l'acord de data 1 de juliol de 2014 i de 16 de
desembre  de  2014,  fins  al  31.12.2015,  de  l'exempció  per  al  cobrament  de  les  taxes  de
matriculació dels abonats a la piscina municipal. 

SEGON.-  Notificar  el  present  acord  a  la  tresoreria  i  al  personal  administratiu  de  la  piscina
municipal d'Anglès, així com fer-ne difusió a la pàgina web i butlletí municipal. 

VOTACIONS:
Pren la paraula el Sr Pere Espinet per dir que hi votaran a favor perquè és va iniciar fa mig any a fi
de no pagar la matrícula, i hem aconseguit 150 socis més. 

El Sr. Sergi Riera diu que votaran a favor però proposen fer abonaments temporals de cares a
l'estiu o similar. 

El Sr. David Bohigas contesta que degut a que ha tingut èxit, per això es repeteix. I vol contestar al
Sr. Riera, dient-li que ara no es podia fer cap abonament per un tema legal, però que de cares a
l'any vinent es tindrà en compte. 

Es passa a la votació de la proposta la qual és aprovada per unanimitat dels presents. 

14. APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE CONFORMITAT AMB LA LLEI
5/2003, DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE
POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS.

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys
forestals ha estat modificada mitjançant  la  Llei  2/2014,  del  27 de  gener,  de  mesures  fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als ajuntaments.

La llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, imposava obligacions a les
urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i edificacions aïllades, excepte les que estan
destinades al sector primari. La modificació amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i
urbanitzacions i edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500
metres de distància d'aquests sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que
multiplica els subjectes obligats a complir les determinacions de la llei.

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat



 

La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de delimitació de
les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta
llei, que és l'instrument que defineix els subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de
realització de franges de protecció.

La Diputació de Girona, va obrir un servei d'assistència tècnica als ajuntaments de municipis de
menys de 20.000 habitants per a la redacció dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

Vist el Plànol de delimitació d'Anglès que ha realitzat el Consell Comarcal de la Selva  a petició de
la Diputació de Girona;

Vist l’article 2 de la Llei 5/2003 que cita:
“Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les
edificacions  i  les  instal·lacions  afectades  per  aquesta  Llei.  Correspon  al  ple  de  l’ajuntament
d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament
de Medi Ambient”

Vist l'article 21.1k) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local.

Es proposa adoptar el següent ACORD: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que estableix la Llei 5/2003.

SEGON.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i instal·lacions aïllades
determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les
determinacions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

TERCER.-  Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades beneficiades
per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats
a protegir  al  plànol de delimitació i  que llurs propietaris han de fer-se càrrec de les despeses
derivades de l’obertura i manteniment de les franges de protecció de que es beneficien.

QUART.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la Llei 5/2003
disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació per
a portar a terme les obligacions que s’hi regulen. 

CINQUÈ.- Determinar  que la  servitud forçosa prevista per  la  Llei  5/2003 s’estableix  sobre els
terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les franges de protecció.

SISÈ.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en l’elaboració
dels instruments de planificació urbanística municipal i que les noves urbanitzacions que prevegin
els plans d’ordenació urbanística municipal  han d’incloure dintre del seu àmbit  les franges de
protecció contra incendis regulades a la Llei 5/2003.

SETÈ.-  Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja exterior de
protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes executius o qualsevol
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altre tipus de document aprovat per l’ajuntament.

VUITÈ.- Sotmetre el present acord a informació pública durant un període de 20 dies. A tal efecte,
es publicarà l’edicte corresponent al BOP i al tauler d’edictes de l’ajuntament.

NOVÈ.- Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya.

DESÈ.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Girona i al Consell Comarcal. 

ONZÈ.- Facultar, tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcaldessa per a la signatura de
quants documents siguin necessaris per a l’execució del present acord.

VOTACIONS:

La present proposta queda aprovada per unanimitat dels presents. 

L’alcaldessa aixeca la sessió, de la qual estenc, com a secretària, aquesta acta.

La secretària Vist i plau
L'alcaldessa,
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